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1.  Formy ověřování zvládnutí učiva 
 

 

a)  Písemné 

 
Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech. 

Kontrolní práce ověřují míru zvládnutí jevů nezbytných k osvojení nové látky. 

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 2 hodin. 

 
b)  Ústní 

 
Orientační frontálně kladené otázky 

Klasifikační zkoušení u tabule s podmínkou zajištění aktivní činnosti zbytku třídy 

 
c)  Domácí aktivity 

 
Referát s podmínkou tlumočení vlastními slovy a přípravou otázek pro spolužáky, prezentaci lze hodnotit 

zvlášť. 

Projektová práce výstup společného projektu mohou tvořit společně 2 – 4 spolužáci. 

Domácí úkoly 



 

2.  Hodnocení výsledků vzdělávání na 1. stupni 
 

 
 

 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu ČESKÝ JAZYK 

 
Domácí 

příprava 

 
plní domácí úkoly dle zadání 

má v pořádku požadované pomůcky 

Práce 

v hodině 

aktivně se účastní výuky 
vede zápisy přehledně a jsou úplné 

Ověřování 

znalostí žáků 

zvládá probraný pravopis v písemném projevu a umí jej odůvodnit 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně a vhodnými jazykovými prostředky 

vytváří vlastní text se všemi prvky zadaného literárního nebo slohového útvaru  

ovládá techniku čtení 

dokáže číst text s porozuměním 

orientuje se v textu a vyhledává v něm různé informace 

dodržuje tvar a sklon písma, úpravnost psaného textu  

formuluje ústně nebo písemně dojmy ze své četby 

1. ročník 
Plynule  slabikuje  otevřené  i  obtížnější  slabiky,  jednotlivá  slova  umí  vyslabikovat. 
Nezaměňuje tvarově podobná písmena (m-n, a-o-e..). V textu vyhledává jednoduché 

informace, odpovědi na návodné otázky. 

Provede správně analýzu a syntézu slabiky, slova. Rozlišuje hranice slov ve větě. 

2. ročník 
Čte plynule známý, procvičený a přiměřeně obtížný text. Ve slovech nových, obtížných, 
méně častých si pomáhá slabikováním. Nezaměňuje žádná tvarově si podobná písmena. 

Při čtení respektuje hranice slov i vět, začíná používat výrazové prostředky čtení - 

intonace, barva hlasu … 

Zlepšuje se orientace v textu, práce s textem, vyhledá a nalezne odpovědi i na písemně 

kladené jednoduché otázky. 

3. ročník 
Čte plynule i méně známý, přiměřeně obtížný text. Obtížná slova plynule vyslabikuje. 
Využívá výrazové prostředky čtení. Pokračuje nácvik orientace v textu a porozumění, 

vyhledávání informací. 

4. ročník 
Čte plynule přiměřeně obtížný text. Využívá informace získané čtením, dokáže vyhledat 
odpovědi na otázky týkající se daného textu. Využívá výrazové prostředky čtení, 

dramatizuje. Kromě beletrie čte odborné texty, jako např. encyklopedie. Dokáže se 

orientovat ve slovnících, atlasech apod. 

5. ročník 

Žák je čtenářem po všech stránkách. S textem dokáže samostatně pracovat, vyhledá, 

získá potřebné informace. Čte s porozuměním. 

 Hodnocení   Diktát:  

Hodnotící stupnice:  
1* 0 chyb   
1 1 pravopisná chyba  

2 2 pravopisné chyby 

3 3 pravopisné chyby 

4 4 pravopisné chyby 

5     5 a více pravopisných chyb  

Individuálně se přihlíží a zohledňuje počet interpunkčních chyb (tečka, čárka, háček). 

  

 

 



 

Větší důraz bude kladen na pravopisné chyby, při kombinaci budou interpunkční chyby 
snižovat známku o půl stupně. 

Součástí hodnocení jsou i motivační obrázky, hvězdičky a pochvaly. Dále je v kompetenci 
učitele, zda nepovedenou práci ohodnotí známkou či pouze oviduje. 

Tematické práce – hodnocené bodováním (doplňování, opis, přepis,…) 

                     Viz Tabulka bodového hodnocení. 

Slohová cvičení a slohové práce 
Ve slohové práci bude hodnocena slohová dovednost, pravopisné chyby budou označeny, 

ale nebudou hodnoceny.  

Čtení a čtenářské dovednosti 
Výstupní úrovně čtení a čtenářských dovedností odpovídajícím známce 1 

v jednotlivých ročnících – viz výše, dále je zohledňován individuální přístup. 
 
 
 
 

 

 

 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu MATEMATIKA 

 
Domácí 

příprava 

 
plní si domácí úkoly dle zadání 

má v pořádku požadované pomůcky na výuku 

 
Práce v hodině 

 
aktivně se účastní výuky 

vede zápisy přehledně a úplně 

Ověřování 

znalostí žáků 

zvládá probrané učivo a umí ho aplikovat v praxi 
dodržuje matematické postupy 

aktivně hledá a dokáže najít alternativní řešení úloh 

slovní úlohy řeší se všemi náležitostmi 

dokáže správně zaznamenat postupy výpočtů 

rozumí geometrickým pojmům a své znalosti aplikuje v praxi 

rýsuje přehledně a technicky správně 
 
Hodnocení 

 
Tematické a kontrolní práce – hodnocené bodováním 

  Viz Tabulka bodového hodnocení. 

   
Slovní úlohy 
V hodnocení se zohledňují jednotlivé části výpočtu: zápis, náčrtek, postup výpočtu – 
vzoreček, správnost výsledku, odpověď celou větou. 

Geometrické úlohy 
V hodnocení se zohledňuje: 

- správnost postupu 

- přehlednost a přesnost rýsování 

- správnost a úplnost popisu 

 Dále je zohledňován individuální přístup. 



 

 
 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Domácí příprava plní si domácí úkoly dle zadání 
má v pořádku požadované pomůcky 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky 
vede zápisy přehledně a úplně 

používá správnou terminologii 

Ověřování znalostí 

žáků 

zvládá učivo 
teoretické znalosti dovede uplatnit v praktických činnostech 

dokáže vyhledat informace v různých zdrojích 

Hodnocení Písemní práce ohodnocené bodováním 

Viz tabulka bodového hodnocení. 

Ústní ověřování znalostí 
aktivizační metoda práce v hodině – motivační hodnocení 

 
Specifické 

požadavky 

Tematicky zaměřené úlohy 
dle zadaných kritérií vypracuje referát 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

POŽADAVKY  PRO  KLASIFIKACI v předmětu ANGLICKÝ JAZYK 

Domácí příprava plní si domácí úkoly dle zadání 
má v pořádku požadované pomůcky na výuku 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky 
vede zápisy přehledně a úplně 

snaží se o maximální užívání cizího jazyka v hodinách cizího jazyka 

Ověřování znalostí 

žáků 

zvládá probrané gramatické jevy a umí je použít v písemném i ústním projevu 
zvládá užívání probrané slovní zásoby v písemném i ústním projevu 

zvládá krátkou konverzaci o probraných tématech se správnou výslovností 

dokáže číst text s porozuměním 

orientuje se v textu dle klíčových slov 

správně reaguje na základní pokyny 

je schopen poslechově postihnout hlavní smysl zřetelně předneseného textu 



 

Hodnocení Ověřování slovní zásoby 

3. ročník 
písemně – spojovačky, obrázky, doplňovačky, ve 2. pololetí umí napsat základní 
slovíčka z obrázků v úvodu lekcí bez vizuální pomoci 
jednodušší cvičení – pravidlo  1 = 1 za 0 chyb dále dle procent. tabulky 

náročnější cvičení – pravidlo  2  = 1 za 1 chybu a potom dle procent. tabulky 

ústně – reakce na známé fráze a pokyny v cizím jazyce 

hodnoceno motivačně 

4. – 5. ročník 
žáci znají slovíčka v psané podobě, slovosled známých vět a frází 
hodnoceno dle pravidel 1 a 2 - viz. výše 

Poslech 

3. ročník 
hodnoceno motivačně 

4. – 5. ročník 
cvičení dle pravidel 1 – 2 – viz výše 

Čtení 

3. ročník 
 poznávání slovíček, základních frází – přiřazování, opakování po učiteli, 
komixy, hodnoceno pozitivně motivačně 

4. - 5. ročník 
čtení známých textů 
hodnocení dle procent. tabulky 

Cvičení na gramatické jevy 

3. – 5. ročník 
dle pravidel 1 – 2 
projekty ve 3. – 5. ročníku, které žáci zpracovávají zčásti nebo celé doma  se 

splněním bodů osnovy. Při zpracovávání mohou žáci využít slovník, gramatické 

přehledy, úkol zpracovat na počítači… Hodnocen je obsah práce (zda žák dokáže 

využít slovní zásobu k danému tématu a zda dokáže sestavit stručné gramaticky 

správné věty) a grafické zpracování.  

Učivo po absenci žák doplňuje na základě individuální domluvy žáka (rodiče) 

s vyučujícím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 
dodržuje zadané termíny 

vyhledá informace k danému tématu z běžně dostupných zdrojů 

Práce v hodině sleduje výuku a aktivně se účastní výuky 
vede zápisy přehledně a úplně 

používá správnou terminologii 

využívá svých individuálních schopností při hudebních aktivitách 

je schopen diskutovat o daném problému 



 

Ověřování znalostí žáků hodnotíme především aktivitu, snahu a zájem 
testy s volbou možností na opakování učební látky 

Hodnocení testy dle hodnotící škály 
hodnotíme především stupněm 1, 2, 3 

Specifické požadavky  

 
 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 
dodržuje zadané termíny 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky 
je kreativní a snaží se pracovat na úrovni svých schopností 

používá správnou terminologii 

ovládá různé techniky práce a dokáže pracovat s různými materiály 

dokončuje práce ve společně domluveném termínu 

Ověřování znalostí žáků hodnotíme především snahu, pečlivost, čistotu práce 

Hodnocení hodnotíme především stupněm 1, 2, 3 
lze pracovat se sebehodnocením a skupinovým hodnocením 

Specifické požadavky  
 
 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 
dodržuje zadané termíny 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky 
snaží se pracovat na úrovni svých schopností 

rozumí terminologii a správně přebere pokyny 

ovládá  jednoduché  pohybové  aktivity  a  dokáže  cvičit  na  obvyklém  sportovním 

nářadí 

dodržuje pravidla her 

dokáže týmově spolupracovat 

dodržuje pravidla bezpečnosti 

Ověřování 

znalostí žáků 

Snaha 
reálný pokrok ve výkonech 

vytrvalost 

týmovost, fair play 

Hodnocení hodnotíme především stupněm 1, 2, 3 
lze pracovat se sebehodnocením a skupinovým hodnocením 

Specifické 

požadavky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formy ověřování zvládnutí učiva v předmětu informatika první stupeň 

 

a) Písemné 

Postupné práce ověřují míru zvládnutí jednotlivých částí učiva, kdy každá další práce přidává novou část 

učiva a obsahuje předchozí. 

b) Domácí aktivity 

Referát s podmínkou tlumočení vlastními slovy a přípravou otázek pro spolužáky, prezentaci lze hodnotit 

zvlášť. 

 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu INFORMATIKA 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky; 

vyhledává informace, přemýšlí a vyvozuje závěry hledá souvislosti a snaží se 

řešit problém; 

v týmu je kreativní, usiluje o originální řešení, spolupracuje, hodnotí a využívá 

různé materiály, pracuje s nimi dle pravidel BOZP 

Ověřování znalostí 

žáků 

Postupné práce ověřují míru zvládnutí jednotlivých částí učiva, kdy každá další 

práce přidává novou část učiva a obsahuje předchozí. 

Referáty žák vlastními slovy prezentuje novou problematiku, má připravené 

návodné otázky pro žáky, prezentace je připravena v elektronické podobě. 

Hodnocení Referáty, postupné práce 

100% - 90%  …  1 

  89% - 75%  …  2 

  74% - 45%  …  3 

  44% - 25%  …  4 

  24% -   0%  …  5 
 

 

Váhy jednotlivých známek (pro výpočet výsledné známky pomocí váženého aritmetického průměru): 

 

Referát   30% 

Postupné práce 100% 

 

Při hodnocení zohledňujeme přístup dle individuálních potřeb žáků. 



 

TABULKA BODOVÉHO HODNOCENÍ 

 10 BODŮ 12 BODŮ 14 BODŮ 

100%   1* 

99% - 91% 1 

90% - 81% 1- 

80% - 71% 2 

70% - 61% 2- 

60% - 51% 3 

50% - 41% 3- 

40% - 31% 4 

30% - 21% 4- 

20%- 0% 5 

 

10b   1* 

9b  1 

8b  1- 

7b  2 

6b  2- 

5b  3 

4b  3- 

3b  4 

2b  4- 

1b  5 

 

12   1* 

11   1 

10    1- 

9 – 8  2 

7   2- 

6  3 

5 - 4  3- 

3 – 2  4 

1  4- 

0  5 

 

14   1* 

13   1 

12 – 11 1- 

10 – 9  2 

8 - 7   2- 

6  3 

5 -4   3- 

3 - 2  4 

1  4- 

0  5 

 

 

15 BODŮ 

 

16 BODŮ 

 

18 BODŮ 

 

20 BODŮ 

15   1* 

14   1 

13 – 12 1- 

11 – 10 2 

9 – 8  2- 

7 - 6  3 

5 – 4  3- 

3 - 2  4 

1  4- 

0  5 

16   1* 

15   1 

14 – 13 1- 

12 – 11 2 

10 – 9 2- 

8 – 7  3 

6 – 5  3- 

4 – 3  4 

2 – 1  4- 

0  5 

18  1* 

17 - 16  1 

15 – 14  1- 

13 – 12  2 

11 – 10  2- 

9 – 8  3 

7 – 6  3- 

5 – 4  4 

3 – 2  4- 

1 – 0  5 

20 - 19  1* 

18 – 17  1 

16 – 15  1- 

14 – 13  2 

12 – 11  2- 

10 – 9  3 

8 – 7  3- 

6 – 5  4 

4 – 3  4- 

2 – 0  5 

 

 


